
A �lta de preços e a escassez��ê- gêlftrros-:de primeira e de secundária ne
cessidade ou uUlidade, não são fenômenos exclusivamente brasileiros; são co�
tingências mundiais, oríundas da guerra: Bo Govêrno.Central, cabe to�ar. medI
das coercitivas da exploração mercantil, sem, todavia, tolher a Industria e o

Comércio, fontes de renda do Tesouro Público

o ataque
BUENOS AIRES, 10 (U. P.) - O ataque de sábado do se

nhor Spruille Braden contra a Argentina, foi _considerado p�
los círculos diplomáticos como uma reafirmaçao de sua contí

nuada tentativa de manter alerta a opinião pública quanto ao

regime de Farrell. tantas vezes por êle condenado.

HERSFORD, 10 (U. P.) - O Q. G. do marechal Montgo
mery publicou que foi declarada a anistia em tôd� a. zona de

Representantes da democracia argentina ocupação britânica, como medida de Segurança PU:hca.BUENOS AIRES, 10 (De Hugh Jencks, correspondente

M H t' confianteda United Press) -- Um grupo de 77 pessoas, que se dizem re-

presentantes da "den:occacia argentina", de" à publicidade r. yrnes es a,Ul�a :x:tensa declaração, na _qual s�lbscr�vem plenaments '?SI LONDRES, 10 (U. P.) _ O secretario de Estado, sr. Ja ....

princrpios da Carta das Naçoes Unidas, Inclusive a colocaçao F BT d 1 >0 11oJ'e que está' confiante em que ad
'"

d b
. .

I I dá d mes.' rnes, ec ar Uo prmcipio e so erarua naerona em ugar secun ano. en-
tã d' b b tômíca seria abordada satisfatoriamentet· I -. r1 O 'o'

• -

I ter
. , ques ao a om a a o

. _.
10 (O marco Lia l",al1lZaçao n elnaClOnal.

na conferência da Organização MundIal das Naçoes Ullldas.
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A Rússia possui uma bomba atômica mais pOderosa
Londonderry, 10 (U. P.) .

-

I
soviéticos, para proceder a in-

° dr. Rafael K Armatt:)� con- �1ie" ded�cado à antropologia e tensi�os eSAtu�os no campo ��firmou hoje as declaraçoes de a biologia. Recentemente ter- energia atômica. Nesse comité
ontem, de que a Rússia conse- nau-se famoso por sua afirma- figurara o competente físico.
guiu inventar uma bomba atô- ção de que as mulheres more· professor Peter Kapitza, da
mica que deixa sem valor, por I nas são mais inteligentes do Universidade de Leningrado,' e
antiquada, a inventada nos I que as louras. outros três sabios chamados
Estados Unidos, porém negou- Disse o dr. Rafael Armattoe Semoynov, Vilav e Zaldovitch,
se a revelar a fonte de tal in- que após a notícia do invento, aos quais se uniram depois dois
formação. Armattoe ocupa O O Conselho de Defesa Nacional físicos alemães, von Woller e

cargo de diret�:· do Centro de da l!n}ão Soviética nome�lf u:n I Hertz, que eram prisioneiros
Estudos Cíentíficos de Lomes- comité de homens de CIenCIa, de guerra.

J

A presidência da Constituinte 4preeDS�O dé azerte
RIO, 10 (E.) - Publica "O Globo" que tem sido objeto da portuguescuriosidade da reportagem política e dos comentários da rua

a questão da presidência da Assembléia Constituinte, em que Rio. 10 (O Estado) _ As aufuncionarão reunidas as duas casas do Congresso. Tudo, po- toridades aduaneiras, segundorem, que se avançar sôbre a escolha dêsses ou daqueles nomes
conseguimos apurar. realiza-]é de todo prematuro. A, verdade que transI?iti�os com abs�- ram, ante-ontem, à noite. uma Ilt�ta .segurança, �. contmua aquele vesper��n?, e que � presI,� diligência a bordo do vapor I�encI.� d� GonstItumt�" que tanto po_9.e S!lll da .Cama:a c?mu. português, "Serpa Pinto", onde I00 :r;llo�no Sen�do,. se!a assentada, ta� so, de�Ol� de reunidos

_ apreenderam mais de mil li-Ios, ll?eleS d�� diversas ba��adas e ?U:'I��. o presidente �a �e- tros de puro azeite de oliveira,publI:�, I?OI ISSO qu� as f�lças maJon�all�s estabelecerao ..sua
que seriam contrabandeadospreferencIa em estreIto acordo com o general Gaspar: Dutra. para esta capital.

O produto apreendido foi en
contrado nos camarotes de al
guns passageiros aqui desem-

Washington, 10 (De William conferência, que estava mar- barcados e de tripulantes da
H. Lander, da U. P.) - É a se- cada para aquele mês, pode-se I quele navio.
guínte a explicação fornecida vir a têr notícia, mais tarde, A respeito do fato foi aberto
nesta capital, relativamente à possivelmente no decorrer de inquérito na Guarda-Maria da
questão dos convites para a fevereiro ou em princípios de Alfândega.
participação na conferência março, com relação à conte- ------------_
dos ministros de Relações Ex- rência, que atualmente está

I L I.lM A REVI�TAteriores das Repúblicas ameri-j marcada para alguma data, E li S
canas: entre os dias quinze de março J O VALE DO ITAJAt1 -- Como séde da confe- e quinze de abril.
rência, não se espera que 01-------------,-------------- ___

Brasil ver:ha a conyida�' q�a�- Instalou-se a Assembléia dasquer naçao que seja símpáti-
ca, mas também não se espera Nações Unidasque ofenda qualquer nação
amiga deixando de lhe esten- LONDRES, 10 (U. P.) - Informa-sr, que Byrnes e Van-
der o convite. / deuberg chegaram a um completo entendimento quanto à sal-

,. vaguarda pelos americanos do segrêdo da energia atômica. Ao2 - Em consequencIa, os A

di t id
. .-

dconvites enviados pelo Brasil, [ue p_arece e�sé enten imen o vem consolí �r. a Ul1l�0. da e-

na ano passado, a tôdas as �gaçdaoAamerlbcla!:a ld10 IullNoI011ento em que se a nu a prrmira ses-

vinte e �ma ,r�públicas ameri-j
sao a ssem ela a

,

canas, sao válidas.
. . WASHINGTON, 10 (U. P.) - Ao manifestar perante os

3 - A menos que se. ven!l- jornalistas da Casa Branca, que endossava todos os atos do se
que uma.mudança da situação cretário de Estado, Byrnes, em Moscou, o presidente Truman
estabelecida pelo Itamara!I ou incluiu nessa sua aprovação geral o projetado Conselho das
a pedido de um outro governo, Quatro Potências para o contrôle do Japão.
do que resulte o adiantamento
da conferência, ou a menos que
se verifique uma ação, por par
te da Uinão Pan-Americana,
afetando o conclave, o Braasil,
teórícamente, terá liberdade de

ação para:
a) - Fixar uma data para

a inauguração da conferência,
entre o dia quinze de março e

quinze de abril.
b) - Convidar as nações

que assim o Brasil deseje.
4 - Não obstante, já que a

União Pan-Americana inter

veio, em outubro do ano pas-
• sado. relativamente à data da

Conferência do Rio d·e
.

Janeiro

nmerícan o.

r
I

i

Fábricas que serao destruídas
BERLUI, 10 (U. P.) - As fábricas de aviões "Boeing" e

"Orummau " da Alemanha - espinha dorsal da Luftwaffe _

serão desfruídas, conforme anunciou o govêrno militar norte-

Mostram-se cépticas
LONDRES, 10 (U. P.) - Fontes ligadas ao govêrno . da

Grã-Bretanha mostram-se cépticas sôbre as notícias de que a

Rússia conseguira fabricar uma nova bomba atômica .

anistia na zona britânica

ZE'
Com a naturalidade de

uma galinha que bota
um ÔV0, Zé d'Aqui pôs
isto nq «Diário da Tarde»:

-- O Diretor do «Estado»
é Madalena arrependida, e

convertida politicamente ...
Donde obteve essa con

seqüência, como chegou a

tal conclusão, não se vê
nem se sabe .

De frase minha? de ar

tigo meu? Não citou nen

huma e nenhum. Não ar

gumentou, não deduziu,
não inferiu.
Afirmou e verseiou, Com

absoluta segurança, como
se tratasse de um caso

líquido, certo, público e

notório,

Ergueula perna patusca,
chegou-se à parede do
«Diário da Tarde e bor
rifou-a refrescativamen te,
com a poliuria em versos

inspirados pela musa da

perversidade, tôda dê/e.
O seu nome de batismo

e o sobrenome, ocultou-os
dentro das calças, por se

rem partes pudendas na

questão.

I Aumento dos sala
rios nas autarquias
Ria, 10 (O. E.) - Uma co

missão, composta de membros .

da diretoria da União Nacional
dos Servidores Públicos, este
ve, ontem, no Palácio do Cate
te, onde foi recebida pelo sr.

Amaro Linhares, com quem
tratou do assunto relacionado
com o aumento dos vencimen
tos das autarquias. A impres
são colhida foi de que a espe
rada solução do caso será co

nhecida talvez dentro de algu-
I mas horas, de modo que os sa
i lários majorados sejam pagos
.ainda no corrente mês, de acôr-

I do :om os próprios desejos do
governo.
Mais tarde, a mesma comis

são esteve com o sr. Plinio Cas-
tanhede, chefe do gabinete do
ministro do Trabalho, de quem
ouviu a declaração de que
aquela secretaria de Estado
tem mantido constantes enten
dimentos com os presidentes
das varias autarquias, isso
com o propósito de que sejam
ativados fortemente os traba
lhos exigidos para a efetivação
do aumento de vencimentos
nas autarquias.
Na mesma ocasião, a direto

ria da União transmitiu ao sr.

Plinio Castanhede o desejo de
ver a questão dos escriturários
do Ministério do Trabalho re

solvida na mesma base em que
foi decidida no Ministério da

Educação.

*
* *

Há homens dêsse feitio.
Sem sombra de escrúpulo
moral, fabricam a mentira
como as abelhas fazem a

cera e o mel. Obedecem
fisiologicamente à ruim

condição da sua natureza
bruta. A patarata é neles
uma secreção orgânica, sob
o império de leis naturais
e vegetativas.

Se fôssem vacas, dariam.
leite e o resto que as va-

cas dão. •

São, entretanto, e ape

nas, safardanas. Assim nas

ceram, vivem e produzem.
Zé d'Aqui é uma coisa

dessas, urn produto da

época que veio à tona do
remoinho democrático, para
aumentar a confusão e

borrar a hora que passa.
Bens ventos o levem!

BARREIROS FILHO

Boatos sem

fundamen'o
Paris, 10 (U. P.) - Segundo

a rádio de Moscou a agência
Tass distribuiu um comunica
do, dizendo que "são falsos os

boatos duma declaração de
guerra soviética à Turquia e

de encontros fronteiriços nos

quais teria havido baixas de

parte a parte". Essa notícia
havia sido publicada pelo [or
nal francês "Le Matin", que
alegava terem os incidentes si
do mantidos em segrêdo por
motivos diplomáticos.

de Braden

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o éS..,AuO-Sexla·'el,iP, 11 de laneiro oe ,� ..6

------------------------------------------._-----------------------.....---------

E
�

'-1' I T 1_'), S
(CrS 1:l.00)

Uma das seguintes disciplinas em sua próprra casa: Português, Taquigra
f1o, Cor espcndêncie , Contabilidade Geral, Mat emàtica e Díreito Comer-

Vários moradores do contí- ci e l. Também os cursos de: Correspondente. Guarda-Livros e Contador
nente pedem-nos tornar do

cO-I
- I\n m s io r educandário de ensino por correspondência: INSTITUTO

nhecímento da L V. T. P. o RIO BRANCO Largo São Francisco. 22 ... Caixa Postal 5.215.
abuso dos choferes das linhas

S. PAULO _ Peça informações, por carta gratuitarnente.de queseservem,o que motiva
�������������������������������������������verem-se diariamente sujeitos ": -

a graves riscos, pela maneira

pela qual dirigem os canos, JO
gando-com suas vidas, além de
trazê-los em constantes sobres
saltos! Um dos informantes
lembra às autoridades que seja SINDICATO NACIONAL DAS EllIPRESAS DE NAVEGAÇÃO
colocado um guarda de veí - MARÍTIMA
culos na ponte Hercílio Luz IMPOSTO SINDICAL
a fim de que os choferes não O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE-
tacam, da mesma, pista de GACÃO ::\fARÍTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 _ 30
corrida, pois, do contrário, da andar, salas 4: e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
maneira como se vêm portan- Instítuído pelo decreto-lei n. 1.4e2, de 5 de julho de 1939, ten
do, teremos que presenciar um do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba
grave desastre a qualquer mo- lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
menta. Adiantou-nos o mesmo

em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas queinformante, que, há duas se-
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que

manas, um carro da linha Co-
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido

queiras, em demanda desta
pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA

Capital, e como de costume, na SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
velocidade em que vinha pou- janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
co abaixo do centro da ponte, ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
sofreu um desarranjo na sua

de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
direção, prosseguindo em sua

da rêferi.�a Consolidação.desabalada carreira comp leta- _ _ w w " W" _ " _._._ _ ..,.. _ v_ _.._ ,,__

mente desgovernado até o final
da mesma, onde conseguiu re

frear a marcha, com a curva

existente, assim mesmo abal
roando sem conseqüências, um
carro da linha do Estreito, que
se aproximava na ocasião! Da
do o local do ocorrido, fácil é
de se prever os desastrosos re

sultados que poderão advir no
caso de o veículo, por um ver

dadeiro milagre, ao invés de

conseguir, ainda, atingir o fi
nal da ponte, se projetar na

balaustrada! O caso passou-se
exatamente no lado em que
esta não apresenta nenhuma

garantia num acidente seme

lhante, o que ocasionaria o lan

çamento do veículo da ponte
abaixo! Aliás, existe na referi
da ponte uma taboleta (atual-
mente inutilizada pelo tempo)
em que a velocidade a ser ob
servada é de 25 kms.! Os cho
feres, no entanto, em vista das
facilidades, de que desfrutam
com a não permanência de um

guarda no percurso da ponte,
fazem com os carros o que bem
entendem!
, Outro local que exige uma

severa fiscalização por parte
da r. V. T. P., ainda nos infor
ma o reclamante, é a descida
da rua Felipe Schmidt, ao lado
da colina onde se encontra o

Lira Tenis Clube. Nesse trecho
...

os choferes imprimem em seus do carro dada a velocidade em
carros tôda a velocidade possí- que a curva foi feita.
vel, desligam seus motôres, Aliás, êsses abusos, termina
lancando-os r>�la rua abaixo! o reclamante, morador em Co
Ontem por pouco que não te- queiras, verificam-se com a
ríamos que lamentar um aci-, maioria dos ônibus que servem

I I A p,.CCAR/4, AUTOMOBILISTASdente de graves proporções, o continente, conforme teve PROFESSORA . v J'
não fôra uma manobra ousada oportunidade de constatar pes- Datilografia e AI n "a-Odo chôfer d,e um, ônibus d� li- soalmente. Faz referência, no r Correspondência Comercial .Ie çnha também dos COqUeIrOS, entanto, aos casos passados I Rua A:varo de Carvalho. 65

II Para o seu dínamo ou rn o tor
enveredando com o mesmo pe- com os carros da linha dos Co-I=--------------- de arranco a
la Avenida 7 de setembro, para queiras, por serem os de que se �6'I f � c-f-"'O OFICINA ENALDA Inão abalroar com um cami- serve diàriamente. VENDEM-SE I

c "o-Radio�\e Rua Conselheiro Mafra rie. 135 Inhão que, na ocasião, procura- Urge, pois, que a I. V. T. P.
:...__...._""""!!'__� � ���� _

va entrar na rua Felipe Schmi- tome as providências que os Uma casa, à rua Frei Carie- FARMACIA ESPERANÇAdto O susto provocado entre os casos exigem para que os pas- ca,' 94 (fundos), e um terreno
passageiros foi grande. pois ao sageiros. �êsses 'veículos pos- ,à rua Servidã? Carvalho, por
se verem livre do abalroamen- sam utilizar-se dos mesmos preço de ocasião. Tratar com

Ito, passaram pelo de quasi sem os constantes perigos por I Osmar Monteiro Pinto (Sarará).
presenciarem o tombamento que passam diàriamente! 4 VS. 2

Ninguem quer
morrer!

......

Diário Matutino
Redação c Of ici nas á rua j oão

EDITAL

CASAS

VENTILADORES
Vendem-ae deia ventiladores elec

tz'icos, grandes. para cima de me-

8a ou parede, serrdo um oscilante.
proprioll para escritório. barbea
rias, cafes, etc. Tratar na rua l!.l
mirante Lamego 15.

o ESTADO)

Drs. Aldo Ávila
da Luz

Apresenta: seUs y\tlrnos mo
pelos: em calcados Jinos

., para senhoras -

F "TITRISTA com bôa le.
II U '" tr a , com prá

tica de datilografia e demais

serviços de escritório, precisa-se
à rua Conselheiro Mafra, 93.
Ordenado inicial CR$ 600,00
mensais. 3 v.-2

Pinto 11. 5
. DIRETOR DE REDAÇÃO: ';
I A. Damasceno da situa !.;! ASSINATURAS '

Na Capital
Ano CrS SO,O!)

'I
Semestre c-s 45,0()
Trimestre Cr$ 25,00·
Mês Cr$ 9,06
Número avulso Cr$ 0,4G·
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,5&

No interior
Ano .;....... Cr$ 90,O!)
Semestre Cr$ (';�),OO

I Trimestre CrS 30.00
Número avulso Cr$ 0,5!)

E

Leoberto Leal

Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carta, aos cuidados dest s

redação. 30 v.19

\

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
publicados. não serão

devolvidos.
A direção hão se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados-

ADVOGADOS I

I SQP�t8ria .', Jurity·
Rtia :Tiradeh'tes, 19

;, �
.'

.

'" ..:',..., ..... :.'

CASA -- CRS 400,00\I Precisa-se de uma até CR$;
400,00. Aluguéis adeantados

.•

I
Informações fones 1022 e 1360'
uo Caixas Postais 240 e 27D.

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com prática em todo
Estado,oferece seus ser

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi

ções, nusta Redação.

Felipe Schrnidt ,
(Sobrado)

Florianópolis

Rua 21

CASA MISCELANEA dãstrí
buidcra dos Rádios R. C. A.

Victor, Válvulas e Disco-s.
Rua Ccnselheiro Mafra, g..

BALANÇAS� I
----

,
I

I UM MODELO PARA

,CADA NECESSIDADE - TÉC�ICA •

IPERFEIÇÃO DE LlNHAS- EFICIE�
As boi ancas que trazem a garantia
na propric marca, tradi:ãe: do parque

industrial brasileiro.

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITÁRIOS EM fER�O ESMALTADO

fOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS �UTO
MATlCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

Representantes nesta Capital:
STOD lECr-. & CI'. LTD \, - PR IS DE NOV .. J - 5.°

.... F.rlll.�.tleo NILO LAUS
BoJe II lUIIaJllIA _.. .... ..-.n4a

....... -... • afiraqeIr.. - B_paUa - rwn.-_

� .. liIoI'raeJIa.
__ • __ta .............eIa •• ..- f ...

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
C;i J\. WETZEL INDUATRlAL-JOINVILLE (Merce regls I

r{-'>commpl,da-c.e para roupa fina € roupa cornmum.

o Sahão
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..,A Companhia Fábrica de Papel ofereceu uma linda festa de
Natal aos seus empregados e operários

,�omemoraDdo o 35- aniversário de sua fundação, operários e diretores da fábrica prestaram
merecida homenagem ao seu principal fundador, Sr. Curt Dering.

Como nos anos anteriores de, persistente e profícuo e dentro mas sim como ditas por todos talistas blumenauenses para rrng, foram encerradas com'
sua fecunda e eficiente gestão, de um espírito de cooperação os presentes. execução do seu plano. gerais e prolongados aplausos.
os Srs. Vitor Deeke, Abdon e de justiça. Queremos ser Encontra Va. Sa., em nosso Com uma memória explên- A resta de Natal

Schmidt e Alrredo Eicke Jr., dignos daqueles que se aven- meio ainda alguns daqueles dida, passa então o sr. Curt a A seguir, o sr. Curt Hering,
atuais diretores da Companhia turaram á idéia da fundação operarros, que há 35, 34, 33 recordar os pormenores da ladeado pelos membros da di-

I"'( Fábrica de Papel Itajaí, ofere- da nossa Fábrica e também anos passados, desencaixota- fundação, início de fabricação, retoria, pelo sr. Ralf Gross, es
ceram aos seus operários e queremos merecer a aprova- ram aquí as primeiras máquí- as dificuldades técnicas surgi- forçado Presidente do Conse

empregados no dia 23 de de- ção dos que executaram as pri- nas, movimentando-as poste- das e, humorísticamente, cons- lho Consultivo daquela empre
zembro findo, uma linda festa meiras fabricações. Iriormente

e que hoje ocupam tatava que o receio manifesta- sa e na companhia de todos os

II de Natal. Num ambiente de in E sendo êste o nosso firme os mais elevados cargos de do pelo velho Carlos Richbie- presentes, dirigiu-se ao reteí-
tensa alegria e verdadeira ca- propósito, guardamos a tradi- confiança na Fábrica, a que fi- ter no dia da exposição do pla- tório da Fábrica, onde teve lu

maradagem, patrões e operá- ção e rendemos nossas home-I zeram jús pela sua extraordí- no pelo sr. Reif, com as se- gar a festa de Natal para os

rios daquela fábrica confrater- nagens áqueles pioneiros da

r
nária dedicação durante tortos gumtes palavras:_"Gottlieb, operários.

nizaram para comemorar ai nossa Fábrica. êstes anos de trabalho ininter- Gottlieb, será que não exage- Usou, então, da palavra o

� grande data da cristandade. Mas, rendendo estas home- rupto. São êles: ras um pouco?" vinha-se con- Revmo. Monsenhor José Lo-
: Êsse ambiente de profunda nagens, sobresai essencialmen-] Mestre: _ Antônio Bento, firmando acentuadamente, pois cks, que fez comovedora prá
cordialidade emprestou inegua- te um nome que merece nossa Mestre Geral: - Bruno Pau- realmente a serragem de ma- tíca sôbre o dia glorioso do
lável encanto aos festejos de consideração especial: o de To Reiser e João Ponciano. deira sózinha e feita a proces- Natal. Suas palavras de fé no

Natal naquela .f'ábrica e é de Va. Sa., Sr. Curt Hering: di- Assim como eu pessoalmen- so primitivo não dava papel e futuro da humanidade cristã,
justiça salientar que, êsse tão reter-administrador, de 1911 á te me sinto sobremodo grato, as plantas fibrosas, como jas- causaram ótima impressão.
cordial e proveitoso entendi- 1921; diretor-presidente de por me ter sido reservado sau- mim, bananeira, etc. etc., da- Em seguida, o advogado Dr.
menta entre dirigentes e tra- 1921 á 1941 e presidente do dar neste momento Va. Sa., e vam um rendimento muito di- Paulo Malta Ferraz, convidado
halhadores, se deve, sem favor,

t
Conselho Consultivo de 1941 à aqueles auxiliares da Fábrica" minuto, de forma que novas di- especial do Sindicato dos Tra

..... à orientação inteligente e hu- 1942, época em que se retirou êstes nossos veteranos se sen- ficuldades surgiram em todos balhadores na Indústria do Pa
mana que a atual diretoria da vida industrial. tem honrados e, simultânea-Ias cantos, tornando necessá- pel e Papelão de Itajaí para
vem. imprimindo à sua gestão. Não desprezando, de modo mente homenageados, de po- rios sucessivos aumentos deI ser o orador oficial daquela
A festa de Natal de 23 de de- algum, os méritos dos demais derem desvendar, hoje, e dar, capital, etc., etc. (festa, pronunciou eloquente

.zembro último, teve, porém fundadores, não resta dúvida assim por inaugurado o retra- Continuou o sr. Curt a rela- discurso para, em nome dos
inexcedível brilhantismo por- alguma de que os altos inte- to de Va. Sa. - "O Retrato de tal' sôbre tôdas as fáses boas e operários, associar-se às signí-
'que deu ensejo a que se come- rêsses da sociedade sempre fo- um Capitão da Indústria Cata- difíceis pelas quais a fábrica ficativas homenagens presta
morasse, também naquele dia, rarn conduzidos por Va. Sa., rinensa ", cujo título lhe deve passou nos decorridos 35 . .tUOS, das ao Sr. Curt Hering e, ain
o 35° aniversário de fundação I personificando, assim, para ser conferido pelas suas tnu- culminando o seu discurso da, agradecer aquela festa de
e a que fosse condignamente i nós o estirnulador e mesmo meras iniciativas, dentre as numa homenagem á todos que esplêndida cordíalídade,
homenageado o Sr. Curt He- primeiro condutor da obra, ao quais, podemos contar a fun- contribuíram para a fundação Em sua oração, o Dr. Paulo
ríng, principal fundador da-Ilado de

.

seus companheiros: dação desta nossa Fábrica. da fábrica, salientando essen- Malta Ferraz referindo-se à
.quele estabelecimento indus- Gottlieb Reif, lançador da I Inaugurado, pois, o retrato cialmente o serviço prestado justa homenagem prestada ao

trial. I idéia, Fides Deeke, José Deeke, de Va. Sa., em nome de tôdos pelo seu primeiro gerente, sr-, sr. Curt Hering, teve ocasião
A festa iniciou-se precisa- Carlos Rischbieter, Hermann aquí presentes, cumpre-me a- Alfredo Eike Senior, pai do de dizer o seguinte:

lt mente às 8,45 horas, quando Herin Senior, Bruno Hering, gradecer a honra de sua pre- nosso atual Diretor sub-geren- "À vossa extraordinária ca

I�J alí chegou o sr. Curt Hering Max Hering e Hermarm Muel- sença à esta solenidade, que te, e ])€los primeiros operários, pacidade de realização, ao vos

-que foi recebido, à entrada da ler, e auxiliado pelo seu prí- tanto abrihantou êste ato, co- dos quais encontrou hoje aín- so espírito empreendedor ja-
-fábrica, pela diretoria e por melro gerente sr. Alfredo Eicke mo abrihantará a Festa de Na- da os três seguintes: _ Mes- mais abatido, ao descortínío
uma comissão do Sindicato dos 8enior. ta dos nossos operários a que tre Antônio Bento, Mestre-ge- de vossa visão de industrial
Trabalhadores na Indústria do Assim, pedimos sua permis- vamos assistir dentro de pou- ral Bruno Paulo Reiser e Mes- esclarecido e moderno, deve o

,) ti Papel
e Papelão de Itajaí. Ao são para tributar-lhe hoje a cos minutos, e, finalizando es- tre-geral João Ponciano, bem Vale do Itajaí uma soma infin

\. se encaminhar para a gerência maior das nossas homenagens, tas minhas palavras, permita- como lembrou o nome dos que dável de benefícios, de que a

'�O sr. Curt Hering foi aclamado inaugurando neste gabinete de nos que lhe façamos entrega formaram o primeiro capital Companhia Fáorioa de Papel
e saudado por vibrantes sal- administração o seu retrato, de um diploma, que temos cer- social, a saber: Itajaí é uma ,parcela fulgente
vas de palmas, por parte de ladeado pelas fotografias dos teza que Va. Sa. o guardará 60 contos firma Hering, 11'- de esplendor. Da sinceridade
todos os trabalhadores alí pre- demais fundadores, antes men- como lembrança, diploma ês- mão & Cia.. da qual faziam da homenagem que vos pres-
'sentes. clonados. te, que peço seja ainda assina- parte, Hermano Hering Se-/I tamos,

não é preciso insistir
Inauguração do retrato do sr, Esta sua permissão, repre- do por todos os presentes". nior, Bruno Heriug, Max He- para reconhecê-la espontânea

Curt Bering sentará para nós a concretiza- Após ter sido desvendado a ring, Hermann Mueller e Curt e justa. Basta notar que ve-la
No salão da gerência, onde ção da nossa tradição, à qual retrato do Sr. Curt Hering, à Hering; I prestamos agora, quando já

'se encontravam todos os em- prometemos fidelidade e nos que foi ,feito pelos mais anti- 30 contos Gottlieb Reif, lan-I
há quasi três anos

vos.
reco

pregados e numerosos operá- orgulhará sempre, pois signí- gos trabalhadores da fábrica, çador da id-éia e que entrou lhestes ao recesso carinhoso e

Tios da fábrtca, o sr, Vital' fica ela ainda, para nós, simul- os Srs. Antônio Bento, Bruno com êste capital com seus bens amigo do vosso lar. Ninguem,
Deeke deu Início às festlvída- tâneamente, a sua benévola Paulo Reiser e João Ponciano, imóveis; I pois, poderá ver nesta nossa
'.des. aprovação de tudo que aquí fi- o Sr. Curt Hering, visivelmen- 30 contos Fides Deeke; 301' homenagem,

motivos menos,
Numa homenagem de grati- zemos, em pról da continua- te comovido pela delicada ho- contos José Deecke e Carlos alevantados ou méros intúitos

-dão e amizade ao sr. Curt He- ção de sua iniciativa. menagem de que fôra alvo, Reischbiete:r: respectivamen-I de lisonja. Quizemos, apenas,
ríng, 'que foi o principal incen- Tôdos nós aquí sentimos- usou da palavra para apresen- te pai, tio e avô do atual Dire-I sr. Curt Hering, testemunhar-
tivador daquele estabelecimen- nos orgulhosos de podermos tar os seus sinceros agradeci- tor-gerente. vos que, 'pelas vossas realiza-
to industrial, o sr. Vitor Deeke trabalhar d'ora avante sempre mentos e, também, para home- 150 contos no total. ções na vida industrial do Vale

, ... i.naugurou o seu retrato naque- sob os olhos vigilantes do nos- nagear aqueles operários e co- Finalmente, o 81'. Curt, emo- do Itajaí, concorrestes de mo-
la. sala de trabalho, pronun- so patrono, que é Va. Sa., com laboradores, que foram os pio- cíonadíssimo, agradeceu a ho- do altamente patriótico, para.
-ciando, então, as belas pala- a grandeza de sua alma, o seu neiros daquela fábrica _ hoje menagem de que tôra alvo, di- a grandeza do nosso Vale, pa-
vras que se seguem: invulgar espírito de justiça e a um dos mais legítimos orgu- zendo que a recebia com gran- ra o progresso de ,santa Cata-

�, "8nr. Curt Hering ! sua virtude .ímpar de respeitar lhos do parque industrial ca- de satisfação e vê nela o espí- 'rina e, consequentemente, pa-
t� Finda-se o ano de 1945 e a também as idéias e iniciativas tarinense. rito de justiça da atual Díre- ra a felicidade do nosso adora-

nossa Companhia completa seu dos mais novos. Jamais algu- Num relato muito feliz, o sr. toria que, assim, demonstra do Brasil."
.35° aniversário de existência. ma administração pode sentir- Curt descreveu como num belo que bem avalia os seus sacrttí- Após expressar a gratidão

Sem dúvida, isto é um acon- se mais confortada e satisfeí- dia do mês de Novembro de cios p e s s o a i s pelo sempre dos operários e empregados da
tecimento que nos deve encher ta, do que em momentos como 1910 fôra a negócios de sua maior desenvolvimento da Fá- fábrica, o orador apreciou a
de alegria, ainda mais que nos êste, quando num ambiente de firma á bordo do vaporsínho brica. notável gestão da sua atual di
é permitido festejar tal acon- absoluta cordialidade e mesmo "Blumenau", onde encontrou 'Salientou ainda, em belas retoria, notadamente a atua
tecimento na companhia de al- amizade com operários, mes- os seus conhecidos Carlos Ris- palavras de reconhecimento ç�o brilhante do diretor-geren
guns iniciadores da nossa in- tres e acionistas, êstes últimos chbieter e Fides Deeke, que i.am que, embora retirado desde .. te, Sr. Vitor Deeke, dizendo:
dústria, quer sejam operários, representados pe10 presidente visitar seu amigo Gottlieb Rei!, 1942 da ,�ida industrial, via "Aí estão, para que se possa
quer sejam dirigentes ou só- do 110SS0 Cónselho Consultivo, que festejava naquele dia qual- grande interêsse no formidável julgar do mél"ito excepcional
:cios-fundadores. I nosso particular amigo, leal e quer acontecimento de família. surto que tomou a Fábrica jus- dêste moço administrador a

E é por êste motivo que re- sincero, sr. Ralph Gross, pode Atracado o navio no trapiche tamente nestes últimos 3 anos lisonjeil"a situação econômicCl
solvemos festejar de um modo saudar e homenagear o maior da Barra do Rio, o sr. Reif foi decorridos, que bem res._phn- financeira desta Companhia, a

T mais expressiVo a Festa de Na- benemérito da sua indústria, a bordo para recepci.onar os de·.,e o es.pirito organizador e ampliação e:_;-:tráord:'nária da
tal dêste ano. I tributando-1he as honras me- seus amigos Carlos e Fides e empl':ofmdedor da atual Dire- ,suas instD�a:�ões. a :::rr1pY'l mo-
Va. Sa. acaba de seI' aclama- recidas. vendo em companhia dêstes o toría, culminando a sua bela delar da organização de todos

\[10 pelos nossos operários e de- Sr. Curt HeTÍll.g! Ao inau- sr. Curt, tanto fez até que o oração na seguinte afirmativa os ser'i�çDs e. �J:·i_nCip&.:'-!1eT:"e, o
verá ter sentido como 11ÓS, gurar o seu retrato, queira mesmo viess_e junto á sua casa, que bem caracteriza o seu al- entendimentD eOfeita_, iustD,
nma satisfaçào tôda especial e acreditar-nos que o fizemos para festejar e, essencialmen- co vaJor de industrial: _ "Pa- af'2tuoso e pl'of:;:ndamente hu-

I mesmo orgulho, de verificar obedecendo a um imperativo te, ouvir o plano do sr. Reif ralização é retrocesso e sendo mano entrê os traba�hadores
aquí a existência de_ uma per- do nosso coração e os semblan- que dizia respeito a transfor- necessários novos investimen- e dirigentes desta fábrica. O
feita compreollsão entre em- tes dos que aquí estão lhe ho- macão de sua serraria em Fá- tos na Fábrica, não há de fal- l'efeitório oDerácio, H yila em

pregad.os e chefes, tôdos êles menageando, devem trad1f-zir- bri�a de Pa,pel, e, como não

r
tal' o apúio dos acionistas ás construção 'já bem adiantada,

irmanados num só pensamen- lhe esta afirmativa. As Ji)ala- dispuzesse de dinheiro sufi- respectivas iniciativas da atual o sal��io capaz _d�"per�nib_'
� to: - a grandeza da nossa in- vras aquí pronunciadas, queira ciente para tal, procurou 1n- Diretoria." uma vwa sem hUilll,nacoes e

ti., -,l1ústria, mediante um trabalho tê-las não só minhas próprias, tcr8ssar os três referidos cà:r:i-I As palavras do sr. C'-lr': He- Continua na ca. páginaIfi �

,-

j'
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\
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C()MPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

4mortização de Dezembro
No sorteio rPlllizarlo em 31 de
Dezembro de'I9�5 �oram sortea
das �H segurntes combinaçõe

f
y
P
I
H
F
J
S

D
Q
R
C
L
f,
J
X

'.

Os portadores de uunos em

rígôr contemplados são eon
vídados li receber v reemo

bôlso garantido, na sede da
Companhia,

ou com os Agentes (1e,.�I,,:

Sociedade Comercial
LIVONIUS LTOA.

BLUMENAU
Nâo interrompam o paga

mento regular das meuealtda
.
des dos seus títulos.

Em caso dp Interrupção, re
h'lhllitem trn edtatamente M

I'�'u!! título", E' suficiente pa
gltr UMA MRNSAUDADE para
r..vígorar o meFlID-O e evitar a

perda do direito sõbee o 801"·
�elo e salvar I1S suas

economias.

l\lotor a óleo
, VENDE-SE um marca "cu
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co·

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr , Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Marítimos. Tr<.ltar com Sid·
nei Noceti à rua João Pinto,
34. 'Te'efone 1134.

J
U
M
I
C
N
I
J

,

cru

I CHEGOU DE LONDRES
I

Londr-es, (M. p.) - ,Já chegou ao - Fl'iJ!:idf·Z. Í!'!'�gularif]adps onva-
. Braxil o reputado e f'''prl'aào tr-ata- i-ianas. idade cl'itic.a, oIJl';..j-daiÍr ou
mento Okasa, - Okaxa fo hoje uma magreza rxcl';.. ... íva s, fladdí'oz da pr.l.p
medicacão de escolha u n iver'xa Irn en- e da {"Útb. queda ou fa lta clt" turgên
te reconhecida pelo -eu alto valor cid do- ,'-{"i(b ÜJil.a,.. ('..,..:a" deftcíên-

terapêutico e pela sua eficácia índis- das, de ori_!!;'em glandular. na mu

cutfve l. - Okasa á base de Hos-mô- Iher. Oka"a encontr-a-se à venda nas

Iníos vivos, extratos de glândula;,; SP' boas Drogar-ías e Farmácias. Infor
xuais e Vitamin.<L" sf>leeiollada,.., macõe ... I' lll'dido.., ao Distribuidor
combate vígorosamentv torto .. os ca- geral: Produto- Ar-na, Av. Rio
10.01" ligados diretamente a pertuba- Branco. 100 - Rio. Okasa importa
ções das gtânula- g!'llitais do apar-e- do díretamente dr Londres, pro
lho sexual corno: Fraqueza sexual por-ctona Virilidade, Fôrca e Vigo!'
na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "pi'ata" par-a ho
ttvo, no moço, se lin idad e precoce, mem, - Feminilidadl', Saúde e Be

perda de energia, fadiga, fFaqut'za leza CQm as drag-t":l." "ouro" para
mental etc., no hornem.. . mulher,

I i�\��\
I An�TDrmPRTOLdGl�CH.5

Dr. B. !ii S M.e!lÜlcl Farm. Marbal Alu:I de Souza
Fum. L, da Costa Avila

laboratório Clínico

I 1

--

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSfOROS.CALClO

ÉTC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

O. Pálido.. Oa;:'lup.r.dol,
ESCJot.dol, AnêmiCO', Mã ••
que eri.m Mlgrol, Criança.
uquític.. , r.c.b.ria I tonl·
ficação g.,,,1 do organÍJmo

co." o

Sa nuue n 01
L1e O.N.S.P. rr 199, da 192]

I Vlsile, sem comptomtssos

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Elcr ianópofis

Livros novos e usados, Iem diversos idiomas.

Atende encomendas de Iobras editadas no Brasil
ou no estrangeiro. I
Novidades todas 8S I.semanas

RUA JOÃO PI�HO, 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

floria'D'Ópoiis

Exame de SO:l.gue. Exame para veri:Hcoção de cancer,
Exame da ur irro , Exame paTa verificação da gravi·
dez, Exar.,e <ia escarro, Exame para verificação de
doenças do. pele, boca e cabelos. Exarne de fézes I

Exame de secreç5ea�
ilut'OvaccincAli e transfusão de llIang'ue

Exame qufmico de fal'inhas, bebidas, café. águas, etc.

BREVEMENTE
ReabertuTa do Lahoratório
Rf1dio- 'I'ecaico-E lectron

Fund e do ern 1935

.

ELEITO POR UNANIMID,IDE

j Afim de estar sempre a pos
tos em seu lar, foi eleito, por
aclamação, o afamado aperitivo

----------------------_.� ---------------------------

I

!
Mvntaqem de rádios, Ampli- i

ficadol'es-Transmis80i'eS

IIMaterial importado direta
mente dos U. S. A.
Proor ie tár io

ütnmer Georges Bühm IElectre - Tecnico - Profissional
formado na Europa .

Florianópolis (�ua le.;1o Pinto ri, 2� -- Sob.

_________________
1

- ,

FllHA I MA E i AVO �

I 1'0 "as deve r. a

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA:
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

I .

I «Para o

e

ramo de bebida"
vinhos»

PIrO(llUa-Se viajante-inspetoll' para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

Os candidatos deverão apresentar referên
cias e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que se utilizarão.
Cortas, por obséquio, ii. Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal. usando
do is envelopes, um dizendo sómente «pro
cura-se viajante» I e o outro com o nosso

endereço.

ESCRITÓRIO JURíDHjO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliár-io) .

Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor: dr. Elisi-ário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - .Fone 54 - Cai.xa POEtaI 54

Endereço tele!l:ráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

Emprega-se com VIiOftll("UI J)B
ra combster 8.@'! irfeguIiHia�dt-'ti
das Iunçõea pe rtódlcas dHM (óle·

uhoras. É calmante t> rel!u!edor
deSF<8-- Iunçõ ..s.
FLUXO-"'EDATIN >\. çH'h ,",UR

comprovada -ncacte. é mUI{() rt"

ceítada. D ... vp ",.,.r IlsaO.. corn

confíança.

IFLUXO SEDATIN A erW"nlrll·to'"

em toda parte

--,--

�------------------------- .

Dr, OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

!I ESCRIT��:��oR�:uz�:�P� S;:��:tÓ!�li9. Sala 5

�-""""""�''''',��.......'''""..",.,.,;...=•••"'''•••,,••,.....,.''''''''''''''''-_I

GRIPE o TOS.SE o BRONQUiTE

AIJVOGf\D()S

AliVia as
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c ,.�,n'.DO Sexla·telra, 1 1 �. Ja neiro a. '946 5

Cereais em grosso
Manteega, queijOs, xarque,

banha e salgados

M

.Ui

Comissões ..

FQNSEC Ci ..

Consignacões ... Conta Própria
Rus Lesndro Martins, n. 6

Quase Esquina da Rua Aue
Rio de Janeiro

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,

alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cer e ai s. Fecula,

cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-
ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE ]ANEIRO--BRASIL

o mE:lHO::l DOS mEL.-iORES

1 QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO· LEITOR: Se o que 'be

interessa é, realmente, uma provid-encia
para endireitar o que estiver errado ou

.! para que al g cma falta não se repita; e

1\AO o escândalo que a sua reclamacâe
ou queixa poderá vir a causar, encanu-

I nhe-a á SECÇÃO Rl':CLAMAÇOF.:S.
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca-
,

., sos não sejam publicados ne-u ri recta

mação nem a providência tomada.

QUfR VESTIR·SE COM CONFORTO t ELEúAMCIA ?

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das !lossas

secções mais aprecia?

'VIAJANTE ..

1 DOENÇAS NERVOSAS

PROPA84NDIST4 hoTe�mas�8do��GÇ�:es::�v::as��'!:���
; Grande Organização de Pro. I tr�tadas em tempo, �o males per

,dutos Farmacêuticos necessita f�ltamellte reme�lavel�. � cil�andel.
• rrsmo, fruto da rgnorancra, so podede grande conhecedor do Es prejudicar os indivíduos afetados de
. tado de Santa Catar ina, bem tais enfermidades. O Serviço Na
relacionado na classe lVlédica e cional de Doenças mentais dispõe
F'armacêut ic a. sério, ativo e de. um Ambula±úrio. Que atende gra·
_ . tuítamente os doentes flervoses In-
otrmo produtor digentes, na Rua Deodoro 22, das ,

Base 3.500 cruzeiros mensais. às 11 horas, djàriamen�.
Dirigir-se com carta do pró-

prio punho ao Sr. L Alterio
.Junior.

Hotel Lfit Porta· Apart, 323 -,
1

3 v 2
Correio LageaDo

Venda avulsa !:'la

AGÊNCIA PROGRESSO

e carrinhoMala
Vende·se um, para criança,

com pouco uso e artigo tino.
Idem. mala armário, em bom

estado de conservação, de soli
dez invulgar e muito util para
caixeiro viajante ..
Preço: Carrinho Cr$ 30ú.OO

MaIS! Cr$ 500,00
• Ver à rua Deodoro n-. 18:

.,
'·f
�: Crédito Mútuo Predial
r;
:;

j

Proorretarlos - J. Moreira & Cia,
\

1 mais preferida, é ioeg'ável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRtMIO M tllOR CR S 6.250.00

Muitas bonificações fi) médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

....---

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
RETIRARAM SUAS CANDJ- . Movimentação com cheques

Tôdas as�������nclWlvc as Banco do Distrito Federal S. A. �
fabricadas em outros Estados.

iretiraram suas candidaturas, CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00
para reinar nos lares catari- I RESERVAS: CR$ 12.500.000,00
nenses, - em vista da cer tíssl- I

• •

ma vitória do aperitivo KNOT. III Rua TrajanO, 23 • Floriól'3opol,s
�

-�����Ir, -rAI.
.

/t.riIIIr•
Fabricante e distribuidores das afamadas con-

/..4 '1'1 '11 fecções "DISTINTAD e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiros, riscados, brIns
bons e baratos, algodões, rnol'íns e aviamentos

para alfaiQtes. que recebe diretamentE> das

ISnra, Comerciant.. do interior no sentido de lhe faozerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em 'Blumenau e Lajeie.
....--------..------._-------------------.------------------..-----------------:------------------�-------

Disrribuidores e d�ositarjOs:
.QSNV GAMA &. elA.

FLORIANÓPOLIS

CAIXA POSTAL ZJ9

VIAGENS
Fpolls. -- Joinvile

Saída.s - 2 h.:lI'DS damadrugodo

Joinvile _. Fpolis. �
Saída. -- 9 hOl'a. da manba IInformações nesta redação

Camisae, Gravatas. Pijamee
Meiasd. melhores, pelos me

D.Or�. pTeços ,6 na CASA M IS
CILANEA - RuaC. Mafra, 6
---------- -----

melhore. fábrica!!. A Casa ·A CAPITAL- chama c atenção doa
visita ante. de efetuarem sua. compras. MATRIZ em

I

I i
!

UM CORTE DE CASEM IRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de ca s em i r as,

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egidio, 25
FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULO

* _*

ESCRITÓRIO JURíDICO CO}fERCIAL
Assuntoll: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e In:ormutivoli

Endereço Tel, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Conaulte nosso O!'qanizoção onhe de .e decidir pela com

pra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.tado

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO -- Domingo, 13 do corrente,
grande 50irée, com inicio ás 21 horas. A,guardem publica

ção do programa de Janeiro, Fevereiro e Marçoa

I'-V�ida Sociâr Heliglào
Catolicismo

--- O SANTO De DIA

? I YISITA AO HOSPITAL DE
C'ARIDAUE

,
-..-ate,. 'tr'

=

Hoje, às 9 horas, o sr. dr.
Luiz Gallotti, Interventor fe

deral, esteve em visita ao Hos

pital de Caridade, percorren
do-lhe tôdas as dependências,
em companhia do sr. desem

bargador Medeiros Filho, pro
vedor, e os médicos daquela

I'
casa pia, que, no momento, alí
se encontravam.
Nessa visita, o sr. Interven

tor fêz-se acompanhar do seu

ajudante-de-ordens, tenente Pi-
raguaí Tavares.

ANIVERSÁRIOS:
11 DE JANEIRO

Des. SALVIO GONZAGA StO Higino, Papa e lUártir
A efeméride de hoje assina- Conforme antigo documento

la o aniversário do Desembar- era Hígíno natural de Atenas
gador Salvio Gonzaga. e dedicava-se ao estudo da fi-
Dotado de rara cultura e in- losofia. Quando recebeu or

teligência, será por certo, o dens sacras, não se sabe. O
ilustre aniversariante alvo das que, porém, está certo é que Levamos ao conhecimento do público que, a
mais expressivas manifesta- foi eleito Papa depois da mor- partir do dia 14 do corrente, estarão trafegandoções de aprêço e admiração de te de seu predecessor na Cáte- nos horários cbc ixo , aviões dessa Empresa: Para
todos os seus amigos e

admi-,
dra de São Pedro, s. Telésforo. Curitiba às segund os e sextas-fel' Q'i

radores. Deu-se isto em 137, numa das S� ida as 13,30 hor cs ,

xxx épocas mais agitadas para a Parl'l Montevideu, escal o n do em Porto Alegre, HOJE
DR. AFONSO VEIGA I Igreja. As heresias do Oriente, Pelotas e Jaguarão _ à� t�rços e ,,áb,,0o3. Cine Odeon

Está hoje de aniversário o, principalmente, os gnósticos, Saída às I (l horas. Às 7 1/2
Dr. Afonso Veiga, Diretor do semeavam a confusão entre os O escritório dessa Empr� 'o, Eu ncionondo no Edi- - Abram alas ... que aí vêm
S�rviço de Fomento de produ-i cristãos. Ao mesmo tempo, ru-] fício Laporta, Praça 15, telefone 1322. está à os marinheiros da fuzarca,
çao Vegetal.

I gia
a perseguição promovida: disposição dos in te ee ss c d o s p o ro qualquer ' num filme alegre e no qual

xxx pelo govêrno romano

contrall esclarecimento a respeito. não faltam ação, movimento e

Festeja seu natalício h.oje, os discípulos de Cristo. Por es-/ cenas eletrizantes!
o Jovem, Augusto Cesar, fIlho tas razões entende-se que Hi-! I ESPÍRITO NAVAL
do Dr. Altamiro Guimarães, I

gino não podia deixar atraz de I com
ilustre deputado eleito pelo P. si grandes monumentos de sua Robert Lowery _ Jean Parker
S. D. atividade. Ademais, o seu gO-1 e uma turma super-abafante!

�� jo�em ani,;rersariante, :;s vêrrio foi bem curto; já 110 dia Alegria! Músicas! Risos!
telícitações do O ESTADO . 11 de Janeiro de 141, sofreu

0li C \ (\\\t_S - Um filme como ha muito
xxx martírto. OJ/I"l[IO_ GnnGr\0 _\lÇ\\..ulr'> ,tempo não temos a satlstação

Fazem anos hoje: * * * I-( -

HH l-\"::J de assistir
José Nazareno, filho do sr. ESPIRITISMO No Programa - Filme Jornal

Jorge Coelho; ORACÃO _ DFB
sra. Maria Fragoso Linha- Pae de Amor e Caridade. 2 _ 3 Ursinhos numa canôa -

res, espôsa do sr. João Linha- Que sois a eterna clemência Short
refi. �. E de todas as criaturas A "omp8nbl·a fa'brla"8 Aberto o voluo- 3 - A Voz do Mundo -

MARIA-EMíLIA PIRES... Carinhosa Providência' U u li. Jornal,

te F����aan::;1��J;L�1� Que os homens tOd��lll:�� de Pap�l oferece0 tariado c������: Cr$ }i!Op.2i!O�I���;,.
dileta filhinha do casal CRIS- Que vos possam compreender, l . (Conclusão).. HOJE
'TOVÃO NUNES PIRES, alto Pois tendo ouvidos não ouvem! sem necessidades, a participa- Do sr. Cmt. do 14°. B. C., re- Cine Imperial
funcionário Postal da LUIZA E vendo não querem ver". ç�o d? trabalhador nos lucro�; eebemo� o seguinte oficio: Às 7 1/2
BEIRÃO PIRES. João de Deus eis ai, entre outras, as mais "I - Este Comando agrade- Última e Definitiva Exibicão
MARIA - EMíLIA oferecerá (Psicografado pelo médium belas realizações de Vitor c�nd? os V�liOSDS e ind�spe�-I Pela primeira vez HollywOod

doces e guaranás aos seus amí- F. C. Xavier). Deeke e que lhe valeram a con-: saV�IS servlço� de pubh�çao I produziu um filme passado in-
guinhos, que são muitos. . . O único poder que destaca e sagração da amizade sincera e. rea lizados por esse conceítua-] teíramente em nosso país!
HYGINO LUIZ GONZAGA qualifica entre si as criaturas leal d'e todos �s trabalhadores d? órgão de �mprensa e� p:1"ÓII' B R A S I L
Reg:istamos, com prazer, a, humanas, é o que se consegue

dêste estabelecimento". deste Batalhão e do Exército, com

passagem do aniversário nata- a fôrça de uma mora.l perfeita ,�em mai� uma ve: solicitar as; Tito Guizar, Aurora. Misanda,
Iício de nosso distinto conter.. e portanto inatacável. Finalizado o discurso do Dr. 1jOSS�S ordens p�la que seja Virgina Bruce, Veloz &

râneo, sr. Hygino Luiz Gonza- Assim pois, somente aos no- Paulo Malta Ferraz, procedeu- publíoado o segumte: Yolanda
ga, e scrívão do cível da co- bres de virtudes são dadas as

se a distribuição dos presentes ABERTO O VOLUNTARIADO Músicas de Ary Barrozo

marca desta Capital. mais belas conquistas, através de Natal a todos os trabalha- "De ordem do Exmo. Sr. Ge- No Programa: 1) - Volo-
Espírito afável, o aníversa- à ascenção evolutiva de seus

dores. neral Comandante da: 5a. Re- velismo - DFB.
riante conquistou um vasto espíritos, em busca das mais Ao ser entregue um pacote gião Mi1�tar, acha-�e aberto o 2 - No Egito - Des. CaL
círculo de amigos que, neste altas mansõas, reino de Amor com brindes de Natal. cada voluntariado a parttr de 8 a 31 3 - Fox Airplan News -

ensejo, lhe patentearão o seu e de Plaz. operário recebia também uma. do corrente para os Corpos Jornal
aprêço e simpatia. ICLÉA. anual, correspondente à s�a desta Região Militar (5a. R. Preços: Cr$ 4,00,3,001
Prazeirosamente, nos asso- • '" • categoria e à sua produção M.), devendo, os candidatos, Censura: - "Imp. 14 anos".

ciamos a essas manifestações. C"""'" d t 1· anual, correspondente à quota satisfazer as condições do artí- Amanhã
* * *

�... ,e cos ume, roo izam-
quota de participação nos. lu- go 85 da L€.i do Serviço Milí- Odeonse hoje, as 20 horas, pales- -

MOVIMENTO DE PÁSSAGEI. tras doutrinárias, nos seguín-
cros daquela sociedade. taro IIníciO do espetacular seriado,

ROS DA PANAIR DO BRASI.L tes Centros Espíritas, desta ca-
Para encerrar a festa de Na-, Não serão aceitos voluntá-I' superior a "Homem de Aço".

DIA 9/1/46 pital: C. E. Anaújo Figueredo,
tal da Fábrica de Papel, que rios pertencentes à classe de' TERROR DOS ESPIõES

Procedentes de São Paulo: à rua Pedro Soares 16, A. S.
tantas e tão gratas recordações 1925, já convocados. com

Jacinto Tasso e José Chazan. Fé e Caridade, à rua Fernando
deixou a todos os que a pre- O artigo 85 da L. S. M. reza Kane Richmond

Com destino a Pôrto Alegre: Machado 51 e C. E. Bezerra sencíaram, a amável diretoria o seguinte:
Carlos de Freitas Rolim e Hans Menezes, à rua Chapecó s/n.

fez servir aos presentes um a) ser brasileiro nato;
Tichauer. Também no C. E. Paulo de

lauto e delicioso "lunch". (Do b) ter bôa conduta, COID-

DIA 10/1/46 Tarso no Estreito à rua Cas-
"Jornal do Povo", de Itajaí). provada;

Procedentes de Pôrto Ale- tro Alves 141 ha'verá sessão; c) revelar aptidão física
gre: José Rodrigues, Ubaldina doutrinária às 20 horas rOSTUREIR"'S para o serviço militar;
Rodrigues e Elisabeth Radri-

' .

'" � d) estar entre os 17 e os 25

gues. Preciaam-se de costureiras com anos de idade, devendo apre- (Móveis de Aço, Arquivos e prática em camisas de homem. sentar, 110 caso de ser menor

LI-oa 8' Operarl-a Cofres (cSYHTHfSIs» Tratar na Camisaria Júlio. de 18 anos, consentimento es-
• Distribuidores: Rua Conselheiro Mafra - 3 crito de seu representante le-

ASSEMBLÉIA CiERAL ALMEIDA, BASTOS & CIA. ou Tiradentes 58, gal;
Em cumprimento 0011 nossos EII- Felipe Schmidt. 2 - lo ando 4 vs. alt 1 e) não ser reservista de la.

tatutoll convoco todo. os s6cios ou 2a. categoria;
quites a comparecerem à sessão f) nã oestar chamado à in-
de assembléia geral, que se reali- A· t M· M·

- .

.zará no próximo domingo. dia 13, 01 a Ira oreIra corporaçao para o serviço no
DO DIAàs 10 horas (manha). com o exclu- Exército ou na Marinha de O PRECEITO

.ívo objeto de eleger a nova dire- Missa de 70 dia Guerra ou provar ter sido ísen- OS ALIMENTOS CON�TRUTORES
toria para o período compreendido to da inca p

-

depois da O organismo humano é uma

entre IOde flóvereiro vindouro a João Eugênio Moreira, filhos e netos; Hermínio Cel- _

r oraçao máquina que trabalha sem cessar

igual data do ano de 1947. lia Moreira. eapôsa e filhos; Nadil" Moreira Ferro, cOllvocaçao de sua classe; Mesmo em repouso ou durante o

Fpolis., janeiro de 1946. I e�pôso e fil�o.; A�tônio Romeu �oreir�, espôsa e I .

g) ser solteiro ou víuvo sern sono. está funcionando e. portan-
OSVALDO SILVEIRA filhos; AlpaIdeil Mira Gorn e s , esposo e fllhoa; Ar· fllho. to. gastando-se. Daí a neces"idade

lo. Secretário
.. . ge.ntina Mira Sab�ia. eSP?90 e filho.; Vva

.. Teodó-, II _ Valho-me do ensejo pa-
de compensar é'lIe desga .. te. dan-

a vs .• I! Sla MIra Guí lhcn e filhos; Rosa MIra Co r r ê o e esposo; convldcm os
..... _ ., ,do-lhe element::>s para reparar ,,'li

--------------1 parente. e e pessôas de suas relações, pa7a anistirem à misso. de ra leItelar os protesto::> de illl- perdas,
APENAS Cr$ 3,113 sétimo dia. por alma do sua querida e "xtremecida espôsa, mãe, 90- nha elevada estima e distinta Inclua sempre em suas refeições

C;om e�s.a mfima quantia, �oei

I
g1"a e i�mã qu.e será rezada dia 14. aegunda-feira, às 7 hora:i. no altar cOllsideracão. carnes, peixe. queijo. ovos, leite.

esta aUlnhando ° seu prllll:lmo. São JOilé da Cl.ltedral Metropolitana L
•

., .

A legumes e trutas, para assegurar
Contribua para a Caixa de F.ii!Molaa Antecipadamente agradecem �os que comparecerem a este ato

tllll"t'lllO de j zevedo [a" organis,",," a ""'0-"0-;0'::';0 dc:. p",r-
aos Indi9.-entes de Flodanópolis. de rel'gião, 3 vs.-l .Major Cmt. das contiI1.uos. SNES,

Cínes Coruades

Domingo
Odeon Imperial

- O filme que o povo adora!'
De Amor Também se Morre

com

Charles Boyer
Joan Fontaine
Alexis Smith
Brenda Marshall

-Sublime! - Arrebatador

LEIAM A REVIS'I!A
O VALE DO ITAJ!t

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7t,,<i êSTAUO-Sexta-telra, 11 de Janeiro Q. "46

IndicadorMédico
DR. SAVAS LACERDA

Clínica mé<1ieo·cirÚrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitarão do Conse -

lho Nactonal de Oftalmologla.
COXSrJ,TúRJO - Felipe Schrni

d t 8 Das 14 às 18 horas.

ROSID�X'CIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFO="lDS 1418 e 1204

JR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ol'lopetUa clinica e cí

l'ul'gia do tOJ'DX. Partos e doeb,as
de senhoras

CONSUT,TómO: n, .l,oão _Pinto 7

Diá.ojalnente das 1.5 as 1 í horas,

RESID11:!\CIA: ,\hnil'ante Alvim,
36. l.'one xr. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Se]'\'i<:os ele Clínica Infantil ela
A;-.;sb:_ênC'ia Xlun ic.ipa l e de

Caridade
CI.rXIL\ :\I�;DI('.-\ DF, CRL1XÇAS

,o\DrLTOS
('()�SrLTóHIO: P.na XUll<'S :Ua

enado, ; (1!�difído S. �'I·ancisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID«�"CJA: nua :lfurechal Gui
Iherrne, 5 Fone 783

-----------_.- --

DR. A. SANTAELLA
(Diplomaclo pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). :\lédico por concur

so do servíco "acionaI de Doen
oas Men tais. Ex mterno da, Santa
Casa de :\Iisericól'dia, e Hosprta I
Psi()uátl'iCO do Rio na Capital Fe-

deral
CJ,iXICA �rf;m('_.\ - DOEXÇAS

�T';RYOSAS
_ Consultóirio: Edifício Amélia

XETO
_ Rua Felipe Schm id t. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro ele Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

iNSTITUTO DE DIAG-NÓS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Cfin ica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

Gab inet.e de Haia X - EJectrocar
diografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte de Fisioterapia - Labora
tório de microscopia e analise clí
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
Asshleute <lo Prof. Sanson, do

Rio ele .Ianen-o
E S P E C T A I, 1ST . .\_

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDOR, XAR1Z e GARGA:;\ITA
Cinu'gia morlerna cla GUELA DE
LOBO. <10 LABIO LEPOIU"\O (lá,
bio e céu da bôca fendidos ue

nascença)
.

Esôfagoscopia, broncoscopia oara
retirada de corpos estranhas,' etc.
COXST.; 1/1':\8: das 10 '"S 12 e das

15 às '18 hor-as
RUA X1.'.\'I';8 )LWHADO �. 20 -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, ré to e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da coltto amebíana.
Fisioterapia - Infra vermelho
Consulta: Vitor :.\leireles, 28.'

Atende diariamente às 11,30 ns.
e, a tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
CI,iXICA ;lIÉDlCA EM GERAI.
Doenças 90 coi-ação, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos ínternos de adultos

e cr-ianças
CONSUIlI'óRIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUVI'AS DtARI.UIlENTE:

das 15 ás 18 horas
RESIDf;Nf'JA: Av. 'l'rompowski,

62 - Fone Manual 706

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENCAS

DOS OLHOS
.

Curso de Aperfeicoamen to e LOI1-
ga Prática 110 Rio de Janeiro
COXSULTAS - Pela amunná:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
1 arde excepto aos sábados, das H
ás 16 horas -- CO;);'Sli1J[óHJO:
nua João Pinto n. 7, sobr-ado -

F'orie: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:\)(>,lico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital ":-';el'êu Ramos"
CLINICA J.\Ili:DICA cle .adultos e

crianoas .

COXSULTóRIO: R. Tl'ajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi,

quinho")
COXSULTAS: das 4 às G horas

RESIDf:XCIA: H. Felipe Sr-hmidt ,

38 - Fone: manual R12

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE·- SíFILIS

AFECÇõES URO-GENTTAIS
DE A:\JBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 11s. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
(·mrp.GL\ GRRAI. - Al/I'.o\ CI·
1fl'RGTA - UOLÉSTI.o\S DR SE

NHOR,\S - PARTOS ..

Formado pela P'ar-uldadr- de \iertl
cinna ela Un iver-sldade de Rão

Paulo, onde foi assistente por vá,
rios al10S <)0 Sei-viço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia ::-:eto
Cirurgia do estômago e ,vj;J.":' fJIM
Hares, intestinos delgado e �TOSSO,
tiróide, rins, 1)l'lís1ata, bextua,

útero, ovár-ios e ll'01111,as. vru«.o
ceie, hidrocele, vaiízc» e 110ma

ICO"\"SL'LTAS:
elas 2 às ;3 horas, à Rua Felpe
Sr-hmtdt, 21 (altos da Casa Pa

raiso) . Te1. 1.3I)R.
RESIDÊXCL\: Rua Este,'es Jú

nior. 1.9: Te!. :vI 764
-

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

Vinbl Cll.Jwi
"SILVEIRA"

........................... u........

COMPANHIA"ALIANÇA DA BAlA'
F..d.d. e. 1870 - Sélle: B A I A
INCENDIOS ll: TKA.NSPOllTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

� de Sá, Anisio Massorra, .Dr. Joaquim Barreto d::: Araujo
� e José Abreu.

'

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Sil'listros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

MOVOS
e

USADOS
Compra
c: Vende
ldlo>mo.

16a. Circunscrição de Recru.lamento
•

"

«

c·:

98.687_816,30
76.736,40 t 306,20

portu·

CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1925

EDITAL

Faço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos
de i�ade �u.rante o ano de 1946 que estão convocados para o
serviço militar, de-fendo apresentar-se, de 17 de dezembro de
1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de
Concentração (P. C.), sob pena de cometerem crime de ínsub
missão:

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. Porto Uníãon
2° B. Frv. Rio Negro; 6a B. I. A. C.; 13° B: C: Joinvile; 32(1)
B. C. Blumenau; III/20° R. I. Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12e C;j
M. A. C. Laguna".

Os cidadãos que não possuirem certificado de alístamen
t<?, antes de se apresentarem nos P. C_ acima indicados, deve.
rao procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim de
se munirem do referido documento.

F'Iorfanópolts, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeI. Olímpio llIourão Filho, Chefe da 16a. C. n.

quê., e.

pc.nhol.
lroJ:l,cê••
inalê•.

,=,(c.

Romance, Poesia, Religião, A
viação, Matemático, Fi.ica.
Química, Geologia, Minera·
logia. Engenharia civil. mili
tar e naval, Carpintaria. De
.enho. Saneamento. Metalur.
gia. Eletricidade. Rádio, Má,
quina. Motores. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

1 Irrdr ío , Contabilidade.
Dicionários, etc. etc.

DESPERTE I BIll5
DO SEU ficaDO
( Sa...... c:.. ........
Seu fígado deTe produzir�

aro litro de bilis. Se a bil;;, não CClITe 5-
"remente, os alimentos não são digerid.
e apodrecem, Os ,ases incham oesc&
go. Sobrevém a prisão de ventre. Voai
sente-se abatido e comoqueenvenenad..
Tudo é amargo e a vida é VID�
Uma simples evacuação não tocará.

causa. Neste CaJO, as Pílulas Cartc:r .
extraordinariamenteeficazes.Fazem cor-

rer esse litro de bilis c ..ocê sente-se cm.

posto para tudo. São maTes e, contucla.
especialmente indicadas para fazer a bilit
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,orr..

MACHADO II ClA.
Ag8DCio. e Repr••entaçõ•• em

Geral
M<1 triz: Florian6pi:l!íf
Rua João Pi.to, n. e
Caixa Po.ta!. 37
Filial: Cre.ciúrno

Rua .t.'loriano Peixoto••/n
(Laa. PI'6p::'io).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Aaent•• -:to. principal.
aUlnic\tllo. <ia E.ton"

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz.
Caridade e Amor. d'bmunica
a mudança do "eu consul tô
"ia para a Rua do Senado
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde pallsa a oferecer
os seu. pré.timos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de, endereço e enve lope se

lado paro a reapcs to ,

lifu4UH
�jflÚ/

ENFERMEIRA

,.

A aproxima(áo do certo
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lernbrençe dos so

frimentos Que se avizinham

perturbe-lhes a tranquilida
de e as põe em sobressal�

No fim de um ano, quan
to somarão esses dias de do

res, roubados aos afazeres e:

ás altgrias da vida?
Afaste de si os paderl

mentos periódicos. A �AUDE
DA MULHER - regulador, lô·
nico, anti-doloroso - ê o reme

dio Que lhe restituíra á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

conT�A F€RIDA� �€crnTtS ou Çlnll6ilS
IH••A" .;:;:;;;;;a

A SAUDE DA MlJ1HER
--------------------------------------------------------------��

S_.L�NGT.JENOL
Contém oito elementos, tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece-

I be.rão ti tonilica(,Jiio gera)
do orgalllsmo com

,--._-
Sedas, Casimi'ras e Lãs

C,ASA $A.�rA a(OSA
OR.LANDO SO.-\ 1-{'P��LI-4]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cai�a Postal 51 End. Teleg .. : «8carpelli» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Ensino Normal, segundo o recente decreto-lei do Presidente da
República, será ministrado em dois curriculos: o de regentes de
ensino primário, 'em 4 anos;·e o de prolessôres primários, em 3 anos.

Um mar cheio
de minas u.

Rio, 10 (O. E.) - Falan��
à imprensa sôbre o recente de.
ereto sôbre as eleições do pre
sidente do Supremo Tribuna!
Federal, assim se manifestou
juiz Ribas Carneiro: "Sernpn
constitui uma tradição brasí
leira, de fundo eminentemente
democrático, a eleicão dos seus

I' presidentes para os Tribunaís
do País. Essa tradição é que o

presidente Linhares veio res.
tabeler por decreto-lei, que
acaba de ser divulgado.
Assim sendo, verificada a va

cância da presidência do Su
premo Tribunal Federal, esta
Côrte Suprema volta ao uso
da sua antiga prerrogatívâ.
Terminadas estas declaracões,
o reporter pergunta corno in
terpretava o dispositivo de lei
que determina a realização das
eleições para a presidência do
Supremo Tribunal Federal, só-

,

mente quando o presidente Jo
sé Linhares fôsse aposentado:
"Ah! isso é uma provocação.
Esse assunto é como se fôsse
um mar cheio de minas. E meu

amigo, eu não sou mergu-
RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter- lhão ... "

médio remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES ------------

DE FLORIANÓPOLIS. RITZ Hoje, 6." feira às
•19,30 horas .'Todo

.

o eaplendor do panorama',
luminoso do Broadway com o «gló

mour» de Hollywood!
GRAÇAS À MINHA BOA'

ESTRELA

Rio, 10 (O Estado) - Pu- Mozart Lago e, por procuração,
blica ': O Globo" a seguinte .Atila Soares e Ernani Cardoso.
nota: "A imprensa fluminen- Em seguida, a comissão foi
se, que segue a orientação do à sede do P. S. D.

cumprimen-Isr. Amaral Peixoto, noticiou

I
tal' o presidente eleito, tendo

ontem os vários passos que se- falado nessa ocasião o sr. Hen
râo dados, proximamente, pelo I rique Dodsworth, saudando o

sr. Getúlio Vargas. Antes de general Dutra. Disse o orador
tudo, afirma-se que a fazenda I

que, para facilitar a reorganí
de Santos Reis se transformou zação partidária, estava dis
numa espécie de centro de pe- posto a deixar o cargo. de pre
regrínação. Alí recebe o. ex-di- sidente.
tador a visita e o culto de seus O general Eurico Dutra res

admiradores. Dada a enorme pondeu agradecendo a moção
confusão que se tem verificado de congratulações e fazendo
em São Borja, ainda desapare- um apelo ao seu particular
lhada para êsse movimento amigo Dodsworth para que
intenso, resolveu o sr. Getúlio permanecesse á frente daquela
Vargas visitar, êle próprio, agremiação política do Distrito.
seus núcleos amigos. Assim, é Federal, onde tem prestado re

que segundo a mesma fonte se- levantes serviços.
gura, estão. na pauta para as ""

primeiras visitas Pelotas, San- Rio, 10 (O Estado) - No
ta Maria, Uruguaiana e Ca- avião da carreira segue, ama

choeíra, além de Porto Alegre, nhã, para essa capital o sr.
onde o. ex-presidente se fixará, Artur de Souza Costa, ex-titu
por mais tempo. Dalí virá êle lar da Fazenda e deputado
para São Paulo. Também no eleito pelo Partido Social De-
vizinho. Estado realizará uma mocrático, secção do. Rio Gran- Florianópolis, _ de de 194 .

d d com Humphrey Bogart. Errol Flynn.excursão pelo. interior. De São e o Sul. O objetivo de sua
'OUvia de Hovillond. Dinah Shore �."Paulo virá para o Rio, afim de viajem é tomar contacto com Nome po.r extenso _ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Bette Dovía.

empossar-se não se sabe ain- seus correligionários, segundo O irresistivel feitiço dos eatrelGs,(la se como senador, pelo Part.í - ínformaçõss que obtivemos. deverá b d a 'm nsaltdade combinado como encanto dos co-Irocal onde evera ser co. ra a e . . . . . .

rista. mais belo. 'num filme rrruaí-do Social Democrático, ou co- Não deixamos, porém, de em-
cal Jitimado e de.lumbrante!mo senador e deputado pelo prestar importância a essa via-

8 I
·

T.t Livre de censuroPartido. Trabalhista. Entre- jem do ex-mí n ístro Souza Cos-
I O etlDs contra I o No programo:

mentes, com toda a .probabüí- ta às vésperas da constituição) LUIZ FERNANDO DE FAR A Teofilo Otoni. Nacional DFB'

I E SILVA Belgrado, 10 (U. P.) - Um Noticiário Universal - Jornaldade, no próximo dia 15 lança- do novo govêrno e pela liga- jornal desta capital informa Preçoa c-s 3.60 e 2,40rá um manifesto neste caso ção constante em que tem eS-1 participa o no.cimento de
que a polícia realizou uma,

. a . ,dirigido aos membros do P. tado com o general Eurico Du-l aua irmãzinha
"batida" em um apartamento Inoxy HOJe, 6 -feira asT. B. tra, novo presidente da

Repú-I TÂNIA _MARA e prendeu 13 pessoas, acusa-
K

_

1930 horasblica. Não será mesmo de es- 1 das de imprimirem boletins S�ssoes das MoçasR· 1<0 (O E t d) N tranha q S C t Fpolis .• 3/1 946
.. , . Joan Davíe , Jo.ne Fl'azee. Bob Hay-10,

,

S a o - a reu- r ue o. sr. ouza os a
ilegais em que se faziam ajJe- mes e Iudy Clark emnião desta manhã da comissão tome de Porto. Alegre, o camí- �-------------
los para que a população se le- BELEZA SEM DINHEIROexecutiva do Partido Social nho de S. Borja, pois desde 29 SOFRE 1)E CA-
van,tasse,

contra o atual

l'e�i-I
Uma c?média ole�re e d�vertidaDemocrático do Distrito Fede- de outubro nunca mais se avís-

me. Informa que os preso') sao porrtflhado de b_?as mUSlcas

ral, presidida pelo ex-prefeito tau com o. sr. Getúlio Vargas, TARRO E NA-O bri d 1 sses Ita e
6 cançoellmem ros as c a a Livre de censuroHenriqus Dodsworth, ficou de-/ltpesar de já ter ido a esse Es-

EM? média, inclusive um coman- No programa:liberado. enviar-se uma moção tado. Revela ainda notar que OUVE B . dante de uma brigada "chet- Filme Jornal nO 49 • DFBde congratulações ao general ao ex-ministro da Fazenda es- nik", que colaborou com os Preço. Cr$ 1 ,20. 1.80 e 2.40
Eurico Dutra, presiden te elei- tá destinada importante mis-I O

•.

t vocad I 1
-

d t a-o, . -. aturdímen o, provoca o pe o a emaes, uran e a ocupaç ,

. Domingo. no RITZ, outro gigante'to da República. '

sao. 11� seio da bancada da catarro é muito incômodo e abor- da Metro com Pierre Aumont eEm seguida, foi dirigido ao maror ia na qual vai defender Ii recido.'As pessoas que não ouvem Comprar na CASA MISCE Gene KeHygeneral Dutra o seguinte tele- a política econômica e finan- bem, que sofrem de zumbid?s nos LANEA é sabt.! economisar i. A GRUZ DE LORENA
grama: "O Partido Social De- ceira do o'ovêrno da qual foi OUVIdos e padecem de aturdlD1�n�O

, .
.. b, catarral, encontram pronto alivio1ll0cratIco do Diatrito Federal seu executor. Enquanto o sr. tomando PARMINT _ o remédio

tem a súbida honra de apre- Artur Souza Costa encaminha- realmente eficaz no tratamento �asentar a v. excia. a expressão se para o nosso Estado, é aquí afe<_:ç;ãn catarral: Pela sua. açao
muito atenciosa de suas con- esperado dentro de poucos tOIll�lcan,le, P�rmmt. r�duz a infla-
,- ..'.. maçao do OUVIdo médio, causadoragratulaçoes pela merecida ele- dias, o. sr. Batista Luzardo. do catarro. E uma vez eliminada a
vação à suprema magistratura Parece já, assentado que o an- inflamação, cessam os zumbidos
da nação. Tendo tomado parte tigo libertador, que é hoje nos ouvidos e a dor de cabeça, .e
desassombrada e ativa na cam-: uma das fiO'uras de prestíg ío desaparecem ��adualmente o atur�I-

, . b. , mento e a dif'iculdade de OUVIr,panha política e tendo. em vis- do PSD, abrtrá uma vaga na Parmint é obtido em qualquer far-to O superior ínterêsse do Dis- bancada gaucha, desde que mácia ou drogaria.
trito Federal, sente-se no de- prefere retornar ao posto de To�os que sofrem de cata_rro,
ver de reafirmar a

. chefe da representação diplo- alurdlm�nto c�tarral e ZL, ,,:bldos
_

v. excia.,
" nos OUVIdos, farao bem expevnnen-pela sua comissao executiva, matIca do Brasil junto ao go- tando Parmint.

solidariedade de todos os seus vêrno argentino. Desse modo,
componentes e correltgtoná- com a renúncia também certa
rios e de formular os melhores do sr. João Neves da Fontoura
votos pela felicidade pessoal entrarão para a nossa banca�
de v. excia. e pelo completo da os dois suplementos mais _1.1êxito. de seu govêrno ": votados do PSD: S1'S. Herorílo
Êsse telegrama foi assinado Azambuja e Baiard Lucas de

pelos S1'S. Henrique Dodsworth, Lima.
Augusto. Amaral Peixoto Jú- -------------
níor, Olímpio Mello, Edgard B R I T ORomero, Eurico Souza Gomes
Gilberto Marinho, Ro.c1la Leão:
Francisco. Benjamin Gallotti,

FlorlanõpoUl, 11 c:te Janeiro de 1946

NOlAS POllTIC'AS

#,

o alfaiate indicado
TjTad6nt�s 7

meuuur»! da VARIGo

o futuro Interventor de Minas
RIO, 10 (E.) - Segundo conseguimos apurar, publica "O,

Globo", um dos primeiros atos do presidente eleito será de
signar o sr. João Beraldo interventor federal de Minas, em

substituição ao desembargador Nizio Teixeira. Podemos ainda
informar, de acôrdo com impressões colhidas em círculos au

torizados, que o novo interventor da terra montanhesa desfru
ta da maior estima no seio de todas as correntes de opinião de
sua terra, corno membro. do diretório do partido a que preside
o sr. Benedito. Valadares, de cujo govêrno foi auxiliar ilustre,
como secretário da Justiça, depois de haver, na mesma admi
nistração, ingressado na magistratura.

1

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOU DO

COURO CABELUDO.
,r61>11(0 '<"'PILAR
...Oí!. Ex(:XI.�N.ciA

Dia 14 próximo, a Viação Aérea Rio Grandense (Varig)
inaugurará seus vôos regulares ligando o Rio Grande do
Sul ao nosso Estado, alcançando ainda a capital do Para
ná. A propósito, chamamos a atenção dos nossos leitores

para o horário de saída dos aviões da Varig para o norte,
até Curitiba e para o sul, até Mon tevideu, com escalas em

Porto Alegre, Pelotas e Jaguarão,. publicado na nossa edi
ção de ho ie. O clichê que encima estas linhas, é do Ele
ctra que irá fazer o vóo inaugural da emprêsa que vem

pôr à disposição dos çatarinenses mais um meio de loco

moção rápida e segura.

Autorizo a minha inscnçao como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .. _ .
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